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† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
 
—Amen. 
 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
 
Azkenerako abestia 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 

2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
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R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
DAMU OTOITZA 
Txarkeria Jainkoak zigortu egiten deuskula uste 
dogunok, begitu eta autortu daigun gure txarke-
riak inor zigortzen eta atsekabetzen dauala; eta 
jo daigun Jainkoaren errukira: 
 

—Jesus Jauna, zure lehentasuna behartsuak izan 
ziran, Erruki, Jauna. 
 

—Jesus Jauna, behartsuen Jainkoaren aurpegia 
ikusten zendun: Kristo, erruki. 
 

—Jesus Jauna, behartsuekaz bat egin zinan: 
erruki, Jauna. 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 



—   8   — 

tzi ondoren; gero, bere asto gainean jarri, osta-
tura eroan eta bere ardurapean hartu eban. Bi-
haramunean, zidarrezko txanpon bi atara eta 
ostalariari emon eutsozan, esanez: "Zaindu egizu 
eta, gehiago gastatzen badozu, hurrengo nato-
rrenean ordainduko deutsut". 
 Zure ustez, hirurotan zeinek jokatu eban la-
gun hurko lez lapurren eskuetan jausitako gizo-
nagaz?» Lege-maisuak erantzun eutsan: «Hare-
taz errukitu zanak». Jesusek esan eutsan, or-
duan: «Zoaz eta egin zeuk ere beste horren-
beste». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Maite dogula Jainkoa ezin esan geike geldoke-
rian egonik, hainbeste ikuste doguzanean sufri-
tzen, edo bazterreratuak edo erabiliak dirala. 
Otoitz honek gure geldokeriatik atara gaizala: 
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Jainkoaren izena kantuz dot goratuko,  
esker onez handietsiko. R/. 
 
Salbatuko dau, bai, Jainkoak Sion,  
eregiko ditu barriro ere Judako uriak. 
Jainkoaren zerbitzarien ondorengoak 
      izango dira oinordeko,  
haren izena maite dabenak han biziko. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
Jainkoaren nahia, edo Legea, edo harenganako bidea, ez 
dago ilun edo urrun edo eskuratu ezineko; ingurura begira-
tzea baino ez dago. Irakurten jakin behar ikusten doguna… 
 
 
Deuteronomio liburutik    (Dt 30, 10-14) 
  
 Hau esan eutsan Moisesek herriari: «Obedituko deutsazu 
Jaunari, zeure Jainkoaren legearen liburu honetan idatzitako 
beraren agindu eta legeak betez, eta bihotz-bihotzez eta 
gogo osoz bihurtuko zara Jaunagana, zeure Jainkoagana. 
 Izan ere, gaur nik emoten deutsudan agindua ez da zure 
indarrez gaindikoa, ezta eskuratu ezina ere. Ez dago zeruan, 
zuek honan esateko: "Nork igongo dau zerura, agindua ekarri 
eta guri jakinarazoteko, bete ahal izan dagigun?" Ez dago 
itsasoaz bestaldean ere, zuek hau esateko: "Nor joango jaku 
itsasoaz bestaldera, agindua ekarri eta guri jakinarazoteko, 
bete ahal izan dagigun?" Izan ere, esku-eskura dozu-eta ber-
bea, zeure ahoan eta bihotzean, bete dagizun». 
 

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko XV. 
(hamabosgarren) domeka honetako liturgia hau 
ospatzera. Gure zorionbidea non edo zelan aur-
kitu geiken irakatsiko deusku, baina baita gure 
sute eta ohituretatik urtetea zein gatx egiten 
jakun ere bai. Ez da, ba, jakitea edo ulertzea: 
bizitzaratzea da; eta hantxe, eguneroko bizi-
tzan, aurkituko doguz oztopoak, mugak, makal-
tasunak… Goazen indar hartzera Eukaristia ho-
netara, jai giroan. Abestu daigun. 
 
 
Sarrera-abestia 
 

Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 
 
Agurra 
 

† Gizaki guztiak bere seme-alaba 
eta alkarregaz zoriontsu izateko  
egin gaituan Jainko salbatzailea 
goretsi daigun. 
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Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
OTOITZA 
 
Ez naiatzu azpikeriaz hurreratzen, Jauna, 
apaltasunez eta jakinminez baino: 
nire bizitzea zoriontasun bidean jarteko asmoz 
eta honek bestearengan zerikusirik daualakoan. 
 
Eta zure erantzunean bai aurkitzen dodala 
neure buruaren lehentasunak ittoten nauala 
eta zoriontasunaren bidetik aldenduazoten 
eta nire betebeharrek beste horrenbeste. 
 
Irakatsi eidazu, Jesus, hurkoa lehenesten, 
batez ere haren beharrizanez arduratzen, 
beharrizanean dagoanari lehentasuna emoten 
eta, neure buruari uko eginez,  
      alkarregaz zoriontsu izaten. 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

Sal 68, 14 eta 17. 30-31. 36ab eta 37 

 
 

R/. Murgilduok, bilatu egizue Jainkoa,  
 eta birbiztu bekizue bihotza 
 

Baina nik Zuri dagizut otoitz; 
      mesede-sasoia dozu, Jauna. 
Erantzun, ene Jainko, zeure maitasun handiaz, 
      zeure salbamen leialaz.  
Erantzun, Jauna, samurra da-eta  
      zure maitasuna,  
bihurtu nigana begiak zeure erruki handiaz.  R/. 
 
Ni, barriz, gizajo atsekabetu hau,  
indarbarritu nagiala, ene Jainko, 
      zure salbazinoak.  

—   9   — 

—Elizearen alde: emakumeak bere duintasuna 
dauala iragarteaz gain, eliz lanetarako eta or-
dendua izateko ere gaitu daian, eskatu deiogun 
Jaunari. 
 
—Ekoizle erraldoi eta farmazia laborategiek-eta, 
etekinik handienak atarateko barik sufritzen da-
gozanen egoerea hobetzeko egin daien lan, es-
katu deiogun Jaunari. 
 
—Ezer gitxi dirala-ta, besten alde ahotsik ere 
jasoten ez dabenek, otoitzera jo daien eta ingu-
rukoekaz egoerea aztertzera eta eztabaida-
tzera, eskatu deiogun Jaunari. 
 
—Otoizgiroan Jainkoaren berbea entzuteko 
gauza garanok, Samariar onaren jarrerea geure-
tuz, gure ondoko behartsuari lagun egin gakio-
zan, eskatu deiogun Jaunari. 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
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Bigarren irakurgaia 
Zelango atseginez goraltzen dauan Kristo eta irakatsi leigun 
ha goraltzen Paulo apostoluak. Bere bizitzako oinarri auke-
ratu daualako da. Geuk ere Kristo egingo bagendu geure bizi-
tzearen oinarri… 
 
San Paulo Apostoluak Kolosarrei egindako gutunetik   (Kol 
1, 15-20) 
 

Jainko ikusezinaren irudi da Jesu Kristo, 
sorkari guztietan lehen-semea. 
Beronen bidez dira-eta eginak gauza guztiak, 
zeru-lurretakoak, agiri diranak eta ez diranak: 
Aulki, Jaun, Nagusi eta Agintedunak; 
gauza guztiak beraren bidez 
eta Berarentzat dira eginak. 
Diran guztiak baino lehenago da Bera, 
eta guztiek Beragan diraue. 
Gorputzaren buru ere Bera da, 
Eleizaren buru, hain zuzen ere. 
Bera da hasierea, hildakoen arteko lehen-semea, 
diran guztietan Bera izan daiten lehenengoa. 
Jainkoaren gogoko izan da-eta 
betearen betea Haregan egotea, 
eta haren bidez gauza guztiak Beragaz adiskidetzea; 
haren kurutzeko odolaz bakeak eginik, 
zeru-lurretan diran guztiekin. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Gure bizitzan zoriontasun bidea zelan egin gei-
ken galdetuz egin deiogun harrerea ebanjeli-
oari, Aleluia abestuz, zutunik. 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 10, 25-37) 
  
 Aldi haretan, lege-maisu batek jagi eta azpi-
keriaz itaundu eutsan Jesusi: «Maisu, zer egin 
behar dot ondaretzat betiko bizia jasoteko?» Je-
susek esan eutsan: «Zer dago idatzita Moisesen 
legean? Zer irakurten dozu?» 
 Harek erantzun: «Maitatu egizu Jauna, zeure 
Jainkoa, bihotz-bihotzez, gogo osoz, indar guz-
tiz eta adimen guztiz; eta lagun hurkoa zeure 
burua lez». Jesusek erantzun eutsan: «Ederto 
erantzun dozu. Bete hori eta bizia izango dozu». 
Baina, lege-maisuak, itauna bidezkoa zala adie-
razo nahirik, esan eutsan Jesusi: «Eta nor da 
nire lagun hurkoa?» 
 Jesusek, orduan: «Behin batean, gizon bat 
joian Jerusalemetik behera Jerikorantz, eta la-
purren eskuetan jausi zan. Lapurrek eukazanak 
kendu eta, egurtu ondoren, alde egin eben, erdi 
hilik itziz. Hain zuzen, abade bat etorren bide 
haretan behera eta, gizona ikusi ebanean, bide-
tik baztertu eta aurrera jo eban. Beste horren-
beste egin eban handik igaro zan tenpluko levi-
tar batek ere: ikustean, bidetik baztertu eta au-
rrera jo eban. 
 Baina bidaian zan samariar bat bertara heldu 
eta, ha ikustean, errukitu egin jakon. Hurreratu 
eta zauriak lotu eutsozan, orioz eta ardoz igur-


